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§60 Dnr KUN 2022/00001-1.2.3

Beslut - Val av justerare

Beslut
Jörgen Andersson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet från dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Jörgen Andersson (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdraasbestvrkande
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§61 Dnr KUN 2022/00002-1.2.3

Beslut - Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan för dagens sammanträde.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§62 Dnr KUN 2022/00005-1.3.3

Direktören för Stadsarkivet informerar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§63 Dnr KUN 2022/00006-1.3.3

Direktören för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden firrner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestvrkande
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§64 Dnr KUN 2022/00073-7.0.2

Beslut - Deltagande i Nordiskt vänortsutbyte (NOVU) 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
NOVU är ett nordiskt vänskapsutbyte mellan vänskapsorterna Akureyri på 
Island, Ålesund i Norge, Västerås, Lahti i Finland och Randers i Danmark. 
Målet med samarbetet är att ge personer från vänörterna möjligheten att delta 
i nordiskt vänslcapsarbete och samarbete baserat på aktivt deltagande i 
kulturella ungdomsaktiviteter. Dessutom vill samarbetet stärka förståelsen 
för nordiska ungdomskulturer och främja utveckling mellan vänörterna.
2022 är Lahti i Finland arrangör och temat för veckan är ”Urban Act” och 
har en tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Målgruppen för 
ungdomsaktiviteterna är ungdomar i ålder 16-20 år från Västerås.
Programmet för ungdomarna pågår 2022-06-27 till 2022-07-01 och för 
politiker/tjänstemän är det datumen 2022-06-29 till 2022-07-01 som är 
aktuella. Antalet deltagare från Västerås stad till NOVU 2022 föreslås bli 
två ungdomsledare, upp till 15 ungdomar och upp till fem 
politiker/tjänstepersoner baserat på de riktlinjer som NOVU gemensamt har 
enats om.
Total budget för NOVU 2022 är 200 000 kronor från Kulturfonden.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Utdraasbestvrkande
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§65 Dnr KUN 2022/00119-7.0.2

Beslut - Personer från Västerås stad som deltar i Nordiskt 
vänortsutbyte (NOVU) 2022

Jenny Setterholm (S) anmäler jäv och deltar inte i beredningen av ärendet.

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
NOVU är ett nordiskt vänskapsutbyte mellan vänskapsorterna Akureyri på 
Island, Ålesund i Norge, Västerås, Lahti i Finland och Randers i Danmark. 
Målet med samarbetet är att ge personer från vänörterna möjligheten att delta 
i nordiskt vänskapsarbete och samarbete baserat på aktivt deltagande i 
kulturella ungdomsaktiviteter. Dessutom vill samarbetet stärka förståelsen 
för nordiska ungdomskulturer och främja utveckling mellan vänörterna.
2022 är Lahti i Finland arrangör och temat för veckan är ”Urban Act” och 
har en tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Målgruppen för 
ungdomsaktiviteterna är ungdomar i ålder 16-20 år från Västerås.
Programmet för ungdomarna pågår 2022-06-27 till 2022-07-01 och för 
politiker/tjänstemän är det datumen 2022-06-29 till 2022-07-01 som är 
aktuella. Antalet deltagare från Västerås stad till NOVU 2022 föreslås bli 
två ungdomsledare, upp till 15 ungdomar och upp till fem 
politiker/tjänstepersoner baserat på de riktlinjer som NOVU gemensamt har 
enats om.
Total budget för NOVU 2022 är 200 000 kronor från Kulturfonden. 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut för nämnden:
1. Resa till Lahti i Finland under sommaren 2022 godkänns för: xxxx samt 
upp till 15 ungdomar i åldern 16-20 år från Västerås.
2. Deltagande förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst i samband med deltagande i NOVU 2022.
3.1 det fall någon av de förtroendevalda får förhinder att delta i NOVU 2022 
ska ersättare för denne hämtas från partigrupp i den ordning 
Kommunfullmäktige fastställt för nämnden.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 66 Dnr KUN 2021/00359-1.4.2

Beslut - Aktualitetsprövning av Handlingsplan kultur

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Handlingsplan kultur är ett förvaltningsövergripande dokument antaget av 
kulturnämnden i augusti 2019 (dnr KUN 2017/00274-7.0.1) att gälla de 
kommande tre åren med målet att få effekt i hela den kommunala 
verksamheten.
Handlingsplanen tar upp insatser för förändring, utveckling av Västerås och 
kulturlivet. Syftet är att stärka kommunen attraktivitet för västeråsare i alla 
åldrar och för dem som besöker kommunen, öka deltagandet och nöjdheten 
med kulturlivet i Västerås samt bidra till att antalet aktörer inom kreativa 
näringar ökar.
I samband med utgången av Handlingsplan kultur 2019-2021, har 
förvaltningen följt upp i vilken omfattning som planens åtgärder har 
genomförts och hur aktuell planen som helhet är inför 2022. Avsikten är att 
föreslå nämnden en relevant handlingsplan kultur för de kommande åren 
2022-2024.
Program för kultur antogs av kommunfullmäktige i januari 2016 för att gälla 
de kommande åtta åren, till och med 2024.1 samband med att ett nytt 
kulturpolitiskt Program för kultur tas fram, kommer även handlingsplanen att 
förnyas i förhållande till detta.
Uppföljning och återrapportering
I samband med antagande av handlingsplan kultur för 2022-2024 har utskick 
avseende fortsatt aktualisering samt uppföljning av handlingsplan kultur 
gjorts till berörda parter, som förvaltningar och nämnder och tidigare 
remissinstanser.
Dessa har återrapporterat med svar på ett antal frågor, med avsikten att 
kunna säkerställa att handlingsplanen fortfarande är ett adekvat dokument 
och dess åtgärder tillämpliga och väsentliga för respektive verksamhet. 
Redovisningsgraden har varit hög och så även genomförandenivån av 
åtgärder. Effekterna kan ses som träffsäkra med önskat utfall, utifrån 
respektive aktörs ansvar. Redovisade åtgärder uppvisar även, i vissa fall, 
goda sidoeffekter såsom fortsatt samverkan via nya nätverk.
I den mån åtgärderna ej kunnat genomföras anges pandemin som en av 
orsakerna, så även bristande resurser. Huruvida dessa två faktorer påverkat 
varandra är oklart men pandemin kan naturligtvis än mer bidragit till 
minskade resurser då omprioriteringar och inställd verksamhet varit tvunget.

10(27)

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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Resultat och förslag till åtgärd
Via uppföljningsfrågor från förvaltningen har en återrapportering från 
berörda nämnder och förvaltningar inkommit, kring hur aktuell och relevant 
planen anses vara idag och redovisning av genomförda aktiviteter kopplade 
till handlingsplanens åtgärder.
Sammanfattning av inkomna svar redovisade förvaltningen för nämnden den 
24 februari 2022 (dnr KUN 2021/00359) och ger följande summering:
- Genomförandegraden av åtgärder har varit hög, trots pandemin och 
effekterna kan ses som träffsäkra med önskat utfall.
- Redovisade åtgärder uppvisar även, i vissa fall, goda sidoeffekter såsom 
fortsatt samverkan via nya nätverk.
-1 vissa fall anges bristande resurser som orsak till att åtgärderna ej 
prioriterats, så även pandemin.
- Handlingsplan kultur anses fortsatt relevant föreslår förvaltningen att 
aktualisera.
Utifrån detta resultat och enigheten kring att planen anses vara relevant för 
svarande förvaltningar och nämnder, föreslår förvaltningen en aktualisering 
av handlingsplanen med smärre justeringar i befintliga åtgärder.
Justeringar
Ett antal åtgärder kan strykas från planen, då dessa anses vara slutförda av 
ansvarig förvaltning. Till exempel;
Under Inriktningsmål 2 I Västerås finns kulturen i det vardagliga livet:
- ”Förutsättningarna att inrätta tillfälliga pop-bibliotek, på platser där många 
rör sig, utreds”
- ”Etablera en fritidsbank för kultur-en kulturbank”
Vidare föreslås några justeringar av de åtgärder som förändrats i vissa 
avseenden. Till exempel:
Under Inriktningsmål 11 Västerås är kultur en av grundpelarna för 
kommunens utveckling.
Tidigare åtgärd att ”Utveckla Ett kulturliv för alla Konst, genom 
Konstmuseet i samverkan med olika aktörer” justeras då det övergått i 
proj ektet ASK, till:
- ” Utveckla ASK, Arbetsfält för samtida konst, genom Konstmuseet i 
samverkan med olika aktörer.”
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
Nämnden antar förslag till aktualiserad Handlingsplan kultur 2022-2024 
daterad 2022-02-28.

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Utdrassbestvrkande
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§67 Dnr KUN 2021/00132-7.5.2

Beslut - Rapport för uppdrag att göra en översyn av 
föreningsstödet 2021

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Den 29 april 2021 gav Kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av föreningsstödet till ideella kultur och 
fritidsföreningar med fokus på interna rutiner och processer, den externa 
kommunikationen samt föreningsstödets anpassning utifrån PWC:s rapport.
Översynen har genomförts och det samlade resultatet presenteras i bifogad 
Rapport översyn av föreningsstöd 2021 daterat 2022-02-18.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
Rapporten daterad 2022-02-18 läggs till handlingarna och uppdraget avslutas

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-08

14(27)

§68 Dnr KUN 2022/00113-7.0.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet om att utforma en 
kvalificeringsmodell för studieförbund

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP, Jenny Setterholm (S) samt Jacob Axelsson (L) har i 
ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet om att utforma en kvalificeringsmodell för 
studieförbund föreslagit att kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen inför 
2023 års beslut om stöd till studieförbund uppdras utforma en 
kvalificeringsmodell, i likhet med den som finns gällande 
kulturfrämj andemedel. Kvalificeringen ska ha utgångspunkt i lokal 
verksamhet och efterlevnad av demokrativillkor och ska vara proportionerlig 
i förhållande till kostnad och andra resurser den tar i anspråk hos såväl 
studieförbunden som Västerås stad.
Nämndinitiativet har den 24 mars 2022 §62 anmälts till kulturnämnden för 
beredning.
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur (H Utdragsbestyrkande

1
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§69 Dnr KUN 2022/00075-1.7.1

Överläggning - Årlig uppföljning skydd och beredskap

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggnings ärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandeande

4
signatur

-"■v..

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr KUN 2022/00072-1.4.2

Beslut - Månadsrapport mars 2022

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justeraftfles signatur Utdragsbestyrkande
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§71 Dnr KUN 2022/00038-1.3.3

Överläggning - Planeringsunderlag 2023-2025

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerande? sienatur Utdraesbestyrkande
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§72 Dnr KUN 2021/00295-1.3.4

Överläggning - Handlingsplan offentlig konst i Västerås

Beslut
Ärendet förs inte vidare till nämnd som överläggningsärende till 
sammanträdet i maj.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i Kulturnämndens verksamhetsbeskrivning för 2021 
uppdraget att revidera nuvarande Handlingsplan för offentlig konst i 
Västerås 2019-2024 (KUN 2018/00183). Sedan 2019 tillämpar Västerås stad 
en finansieringsmodell för offentlig konst, en variant av den så kallade 
enprocentregeln, där investeringsmedel årligen avsätts för att tillföra ny 
offentlig konst.
För att implementera arbetet med den nya finansieringsmodellen och för att 
den offentliga konsten i Västerås ska kunna ligga i framkant av utvecklingen 
behöver handlingsplanen väsentligt revideras. Handlingsplanen ska 
möjliggöra en spännvidd av processer i tillkomst och genomförande av nya 
offentliga konstverk samt en mängd olika och varierade konstnärliga uttryck. 
Det ska till exempel finnas goda förutsättningar för konstnärer att kunna 
komma in tidigt i projekt, utforska nya tekniker och konstnärliga uttryck. 
Behovet och förutsättningarna på den aktuella platsen och de människor som 
vistas där ska vara i fokus. Konstens potential att engagera och erbjuda 
reflektion och upplevelse för stadens invånare och besökare bör tillvaratas.
Rapporten ”Så fri är konsten” (2021:1) från Myndigheten för kulturanalys 
släppes i juni 2021. Fokus i rapporten är konstnärlig frihet och armlängds 
avstånd. Det finns rekommendationer kring hur kommuner kan agera för att 
upprätthålla dessa principer, bland annat genom organisatoriskt särskiljande i 
beslutsprocessen kring konst. I Kulturnämndens verksamhetsplan för 2022 
anges konstnärlig frihet som en ”Prioriterad inriktning för verksamheten 
2022 med utblick mot 2023”. Målbilden är att: ”göra idealet om konstnärlig 
frihet och armlängds avstånd vägledande för den kommunala 
kulturpolitikens utformning och genomförande. Idealet garanteras bland 
annat genom tydligt organisatoriskt avstånd mellan politiskt beslutsfattande 
och beslut som har med konstnärlig bedömning att göra”.
Benchmarking av likvärdiga kommuners beslutsprocesser har visat att 
ansvarig nämnd tar färre eller inga av de tre beslut per konstprojekt 
(konstprogram, skiss- och genomförandeuppdrag) som Kulturnämnden gör 
enligt nuvarande Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2019-2024 
(KUN 2018/00183). I de fall där beslut tas, styr delegationsordningens 
beloppsnivåer. För beslut kring skiss- och genomförandeuppdrag framgår det 
tydligt att beslutet sker för att ingå avtal, ej gällande konstnärlig bedömning.

Ju ' ’ signatur Utdragsbestyrkande
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I förslaget på reviderad handlingsplan har förvaltningen haft dessa faktorer 
som utgångspunkt.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
Förvaltningens förslag till reviderad Handlingsplan för offentlig konst i 
Västerås daterad 2022-03-30 antas.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar att ärendet inte förs vidare till nämnd som 
överläggningsärende till sammanträdet i maj.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§73 Dnr KUN 2022/00018-7.5.2

Överläggning - Ett sammanhållet föreningsstöd för kultur- och 
fritidsföreningar

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som överläggningsärende utan 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
För att åstadkomma ett mer sammanhållet föreningsstöd för ökad möjlighet 
till planering/ framförhållning för ideella kultur och fritidsföreningar så 
kommer förvaltningen att föreslå nämnden att i maj fatta beslut om Riktlinjer 
för föreningsstödet till ideella kultur och fritidsföreningar. De nya 
riktlinjerna kommer föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2022 och 
slår då samman de tidigare riktlinjerna Riktlinjer för föreningsstöd 
(DNR:2008/25-KIFN-004), Riktlinjer för projekt/arrangemangsstöd i 
Västerås (DNR:2011/159-KINF-004) samt reviderade 
bedömningsparametrar (DNR:2014/207-KIFN-421).
I praktiken innebär de nya riktlinjerna inte en speciellt stor förändring för 
föreningarna då mycket av de tidigare riktlinjerna återfinns även i det nya 
förslaget. I processen av att skriva fram förslaget har förvaltningen 
genomfört samråd med föreningar som de senaste åren återkommande sökt 
projekt och arrangemangsstöd för att få en ökad förståelse för hur 
föreningarna ser på hur den stödformen funkar för dem idag. Med de mindre 
revideringarna som nu föreslås tror förvaltningen att det kommer skapas ett 
mer sammanhållet föreningsstöd. De nya riktlinjerna kommer i stora drag 
innebära att:
* Det som idag kallas årligt verksamhetsstöd byter namn till föreningsstöd 
för att skapa en ökad tydlighet kring att det gäller stöd för ideella föreningar. 
Föreningarna kommer också i högre utsträckning än tidigare att uppmuntras 
att på hösten året innan söka för all sin planerade verksamhet det kommande 
året, medräknat de projekt och arrangemang man planerar just för det 
specifika året.
* Stödformen projekt och arrangemangsstöd ersätts av ett så kallat 
kompletterande föreningsstöd, namnbytet och korrigering i riktlinjerna sker 
av samma anledning som ovan namnbyte. Med det kompletterande 
föreningsstödet breddas också möjligheten för vad föreningarna kan söka ett 
stöd för.
* Vissa mindre ändringar föreslås i den nya riktlinjen samt att den inledande 
texten uppdateras från tidigare beslut från 2010.
Förvaltningen kommer föreslås att de uppdaterade riktlinjerna utvärderas vid 
passande tillfälle under 2023 samt att nämnden inför som rutin att revidera 
riktlinjerna vid början av vaije ny mandatperiod. Förvaltningen föreslår att

Utdraesbestyrkande
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det vid utvärderingen under 2023 också genomförs en bamkonsekvensanalys 
på riktlinjerna för förenings stödet.
Förvaltningen har till kulturnämnden lämnat följande förslag till beslut att 
överläggningen förklaras avslutad.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

, Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-08

22 (27)

§74 Dnr KUN 2021/00014-7.5.2

Information - Avgiftsfria lovaktiviteter 2021

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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§75 Dnr KUN 2022/00122-7.3.2

Information - Kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad och 
riksintressefördjupning och innerstadsstrategi

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justedmcfésaignatur Utdrassbestvrkande
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§76 Dnr KUN 2022/00123-1.3.3

Information - Hantering av betalkort i förvaltningen

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 77 Dnr KUN 2022/00007-1.3.3

Information från verksamheten på Stadsarkivet

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestvrkande

25 (27)
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§78 Dnr KUN 2021/00005-1.3.3

Information från verksamheten på Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen

Beslut
Ärendet förs vidare till nämnd som informationsärende utan 
ställningstagande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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§79 Dnr KUN 2022/00009-1.2.3

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

Utdraasbestyrkande

27 (27)


